
VARNO JE 
REČI, DA TEGA 
NE SMETE ZAMUDITI!

Hitro  

odprite in  

se prijavite! 

01. – 02. 06. 2022
VARNOST IN ERGONOMIJA NA DELOVNEM MESTU



SPOŠTOVANE STRANKE PODJETJA HOFFMANN GROUP,

Ali igrata varnost in zdravje pri delu ter varnost in ergonomijo na  
delovnem mestu pomembno vlogo v vašem vsakdanjem delovnem 
življenju? Želite navdih najnovejših izdelkov s področja osebne 
varovalne opreme in delavniškega pohištva? Želite spoznati 
najpomembnejše proizvajalce na tem področju v enem dnevu? 

Potem obiščite Safety Days v novem LogisticCityju v Nürnbergu!

Kaj vse vas čaka?  

 ɾ Lastna razstava s 35 razstavljavci.

 ɾ Vodeni ogledi po našem novem LogisticCityju.

 ɾ Vrhunski nasveti strokovnega osebja.

 ɾ Odlična gostinska ponudba.

Vljudno vabljeni − veselimo se srečanja z vami! 

Vaše osebno vabilo. 
Na strokovni dogodek leta na področju varnosti in zdravja pri delu. 
Od 31. maja do 01. junija 2022, LogisticCity v Nürnbergu.

Varnost je vedno v središču pozornosti.
Enostavno in hitro do vašega vsestransko varnega 
delovnega okolja − z osebno varovalno opremo in 
delavniškim pohištvom Hoffmann Group.

Ko gre za zdravje in varnost pri delu ter ergonomijo na delovnem 
mestu, je Hoffmann Group vaš zanesljivi partner. 

Vaš vsestranski in brezskrbni paket iz enega vira:

 ɾ Osebna varovalna oprema (zaščita dihal, sluha, oči, 
rok, kože in stopal). 

 ɾ Sistemi za izdajo blaga.

 ɾ Tehnologija shranjevanja, varnostno polnjenje baterij 
in omare za shranjevanje.

 ɾ Varnostno označevanje.  

 ɾ Delavniško pohištvo.

Na našem dogodku Safety Days boste dobili izčrpen pregled nad našo 
celostno ponudbo za vaše popolno, varno in ergonomično delovno 
mesto.

PRIJAVE 
Prosimo vas, da se na dogodek prijavite 
najkasneje do 20. 05. 2022  
na spodnje kontaktne podatke:

n.cesar @hoffmann-group.com

Zaradi trenutnih omejitev v povezavi 
s koronavirusom v Nemčiji je udeležba 
mogoče le ob  predhodni prijavi.

Če imate dodatna vprašnja se obrnite na: 
n.cesar@hoffmann-group.com

Upoštevanjte: na dogodku je potrebno dosledno upoštevanje 
veljavnih zaščitnih ukrepov v povezavi s koronavirusom dežele 
Bavraske/mesta Nürnberg. O podrobnostih vas bomo ponovno 
obvestili pred odhodom.



Naši razstavljalci.
Izkoristite priložnost in se udeležite

vodenega ogleda največjega 

logističnega centra za orodja na svetu.Na dogodku Safety Days vam bodo vodilni proizvajalci in priznane blagovne znamke 
pokazali svoje najnovejše izdelke in aplikacije.  

Industry-born. Sports-driven.
ENGINEERS OF LIGHT

Industrie & Sportklettern



VESELIMO SE VAS!

Hoffmann Group LogisticCity

Poststraße 15, 90471 Nürnberg 

Obratovalni čas Safety Days:

vsak dan med 09.00 - 17.00 uro




